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วันที:่
เรื่อง:
เรียน:

สิงหาคม 2011
ชี้แจงผลประกอบ
จ
บการไตรมาสที
ที่ 3 ของรอบปบั
บญชี 2554
กรรรมการและผูจ
 ัดการตลาดหลั
ด
ลักทรัพยแหงป
ประเทศไทย
15

Net
Profit
Baht million

297

185
2QFY11
3QFY11

3QFY10
0

‐115

บริริษัท โทรีเซน
นไทย เอเยนตซี
ซส จํากัด (มห
หาชน) (“TTA”” หรือ “บริษทฯ”)
ัท
มีผล
กําไรสุ
า
ทธิ 3 เดือน จากวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 (ไ
ไตรมาสที่ 3
ของรอบปบัญชี 2554) เทากับ
ั 297 ลานบาาท และมีผลกํําไรตอหุน เทากั
า บ 0.42
บาาท เทียบกับผลกํ
ผ าไรสุทธิและกํ
ล าไรตอหุน
 3 เดือน จากวันที่ 1 เมษาย
ยน ถึง 30
มิถุ
ถนายน พ.ศ. 2553 (ไตรมาาสที่ 3 ของรอบ
บปบัญชี 2553
3) เทากับ 185
5 ลานบาท
แล
ละ 0.26 บาท ตามลําดับ แล
ละผลขาดทุนสุ
สทธิ 3 เดือน จากวันที่ 1 มก
กราคม ถึง 31
มีนาคม
น
พ.ศ. 2554 (ไตรมาส
สที่ 2 ของรอบปบัญชี 2554)) เทากับ 115..44 ลานบาท
แล
ละมีผลขาดทุนต
น อหุน เทากับ
ั 0.16 บาท

Higghlights
 ณ สินไตรมาสที
น
้
่สาม
ม กองเรือของง TTA ประกอบ
บดวย เรือสินคาแหงเทกอง จํานวน 18 ลํา ขนาดเฉลีย
่ ต
ตอลํา 37,107
7
DWT และอายุเฉลี่ย 11.5 ป
อ าให TTA มีคาระวางเรือเฉ
ฉลี่ยตอวันสูงขึ้น
 การปรรับปรุงกองเรือทํ
 สวนแ
แบงกําไรจาก บริ
บ ษัท Petroliift ซึ่งเปนบริษั
ษท
ั รวมของ TT
TA ทําธุรกิจขน
นสงน้ํามันปโตรเลี
ต ยมระหวางเกาะใน
ง
ประเท
ทศฟลิปปนส เติ
เ บโตขึ้นอยางต
ง อเนื่อง
 การระะบายสินคาคงเหลือที่เปนถานหิ
า นขนาดเล็ก 0-5 มม.ของง บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)
(
(“UMS”) ทําไดดี จึงมีผลกระทบต
ตออัตรากําไรใในภาพรวมขอ
อง UMS
 การปรระทวงตอตานธุ
น รกิจถานหินในจั
ใ งหวัดสมุทรสาคร
ท
มีทท
ี าว
า าจะยืดเยื้อ แต
แ ในระยะสั้น ไมนากระทบผ
ผล
ประกอ
อบการมากนัก
 บริษัท บาคองโค จํากัด อีกหนึง่ บริ
บ ษัทที่ TTA ได
ไ เขาลงทุนเพ
พือ
่ กระจายควาามเสี่ยง สรางผลกําไรดีตอเนื
เ ่องโดยมี
กําไรถึ
ถึง 68 ลานบาทในไตรมาสนี
นี้
 ธุรกิจวิศวกรรมใตทะะเลของ บริษัท เมอรเมด มาาริไทม จํากัด (มหาชน) (“M
Mermaid”) ฟน
นตัวไดดี โดยมี
มีอัตราการใช
ประโย
ยชนของเรือ แ
และอัตราคาจางเฉลี
า
ย
่ ตอวันที่สูงขึ้น
 ธุรกิจขุ
ขดเจาะน้าํ มันมี
มอนาคตสดใส
ส จากการทีบ
่ ริษัทบริษัท เอเชีย ออฟชอรร ดริลลิ่ง จํากัด (“AOD”) สาามารถเพิ่มทุน
ไดอก
ี 80 ลานดอลลารสหรัฐอเมริก
ิ า และเขาจดทะเบียนในต
ตลาดหลักทรัพย
พ ออสโล แอ
อคเซส (“Oslo
o Axess”)
ประเท
ทศนอรเวยไดส
สําเร็จ แถมยังมีบริษัท Sead
drill ซึ่งเปนบริษัทขุดเจาะน้ามั
าํ นชั้นนําของงโลกเขารวมถือหุนดวย

Exxecutive Summary
กลุมธุ
ธรกิจขนสง มีผลกําไร 98 ลานบาท เพิ่มขึ้น 152% จาากไตรมาสทีแ
่ ลว แตลดลง 7
77% จากไตรรมาสเดียวกัน
ของป
ปกอน เปนผลม
มาจากภาวะอุตสาหกรรมเดิ
ต
น อขนสงสินค
นเรื
คาแหงเทกอง ที่ยังขาดความสมดุลระหวางจํ
า านวนเรือ
ความตองการก
การขนสงในตล
ลาดโลก อยางไรก็
ง
ดี ดวยกอ
องเรือของ TTA
A ที่มีศักยภาพ
พสูงขึ้นในปจจุบัน ทําใหคา
และค
ระวางงเรือเฉลี่ยตอวััน ปรับตัวสูงขึ้น 17% จากไ
ไตรมาสกอนหน
นา เทียบกับดัชนีคาระวางเรืรือที่ปรับตัวขึนเพี
น
้
ยงแค 1%
กลุมธุ
ธรกิจโครงสร
รางขั้นพื้นฐาน
น มีผลกําไร 88
8 ลานบาท ลดลง
ล
37% จาากไตรมาสเดีย
ยวกันของปกอน
อ และลดลง
2% จากไตรมาสที
จ
่แ ว เปนผลมาาจากการที่ UM
แล
MS เรงขายถานหิ
า นขนาดเล็ก 0-5 มม กวา 200,000 ตัน เพื่อระบาย
สินคาคงเหลื
า
อ สวนบริ
น ษัทอื่นๆในกลุมนี้มีผลประกอบการดีตอ
อเนื่อง
กลุมธุ
ธรกิจพลังงาน
น มีผลกําไร 22
2 ลานบาท เพ
พิ่มขึ้น 115% จากไตรมาสเเดียวกันของปกอนหนา และะเพิ่มขึ้น
118%
% จากไตรมาส
สที่แลว เปนผล
ลมาจากการฟนตัวของธุรกิจ
จวิศวกรรมใตทะเล
ท
ทําใหกลุมพลังงาน พลิ
ลิกกลับเปน
กําไรไ
ไดหลังจากทีขาดทุ
่ข
นตอเนืองในห
่อ
าไตรมาาสที่ผานมา
กลุมธุ
ธรกิจการลงท
ทุน มีผลกําไร 89 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 137%
% จากไตรมาส
สเดียวกัน
ปกอนหนา และะเพิ่มขึ้น 171%
% จาก
ของป
ไตรมาสที่แลว เปนผลมาจากการรรับรูกําไร
จากสั
สัญญาแลกเปลี
ลีย
่ นเงินตราตางประเทศ
า
(crosss currency sw
wap) ในสกุลเงิน
ดอลล
ลารสหรัฐอเมริรกาและเงินเยน
น
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Profit contributtion from Line of
o Businesses
Baht millions

3
3QFY10

2QFY
Y11

3QFY11

YoY %

QoQ %

Transport

434

39

98

‐77%

152%
%

Infrastructure

139

90

88

‐37%

‐2%
%

Energy

‐150

120
‐1

22

115%

118%
%

Corporate*

‐239

‐1
124

89

137%

171%
%

Net profit

185

‐1
115

297

60%

357%
%

* Corporate = TTA, th e holding company, and inter‐company eliminations
e

หนา | 1

เลข
ขที่เรื่อง COR:MS/EL11019tt/JN
TT
TA: บริษัท โทรี
โ เซนไท
ทย เอเยนตซส
ี  จํากัด (มหาชน)

ผลประกอ
อบการไต
ตรมาสที
ที่ 3 ของร
รอบปบญ
ัญชี 25544
เดือ
อน เมษายน – มิถุนายน 255
54

กลุมธุรกิจขนสง Highlights
H
421

Group Tran
nsport
Contrib
bution

 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส
น
กอน แตยังคงงมีผลขาดทุนจ
จากการดําเนินงาน
น
เมื่อไมรวมรายการพิเศษ
ษ
 การปรับปรุรุงกองเรือจะชวยให
ว
ผลการดํําเนินงานปรับตัวในทิศทางท
ที่ดีขึ้น
 ภาพรวมขอ
องอุตสาหกรรม
มยังซบเซา
 สวนแบงผล
ลกําไรจาก Pe
etrolift เติบโต
ตขึ้นอยางตอเนื
นื่อง

Bah
ht million

3QFY10
0

39

98

2QFY11

3QFY11

ดัชนี BDI ยังอย
ยูในระดับต่ํา

การปรับปรุงกองงเรือสงผลให
อัตราคาระวางงปรับตัวดีขน
ึ้
แรงงกวาการเคลื่อนไห
ไหวของ BDI

ปรับตัวดีขึ้นจา
ป
ากไตรมาสกอน แตยังคงมีผลขาดทุนจากการดําเนิ
นินงาน
เมื
มือ
่ ไมรวมราย
ยการพิเศษ
ดัชนีคา ระวาง (“BDI”)
(
ยังอยู
ยูในระดับต่ํา ลดลง 58% จากคาเฉลี่ย 3,3
307 จุด ใน
ไตรมาส 3/255
53 มาอยูที่คาเเฉลี่ย 1,379 จุ
จด ในไตรมาส
ส 3/2554 ทั้งนี้ ดัชนีที่
ส
สอดคล
องกับขนาดของกองเ
ข
เรือ TTA คือ ดัชนี BSI (สําห
หรับเรือขนาด Supramax)
แ
และดั
ชนี BHSII (สําหรับเรือขนาด
ข
Handyssize) ก็ปรับตัวลดลงในทิศทางเดี
ท
ยวกับ
ดัชนี BDI โดยลดลง 47% แ
และ 44% ตาม
มลําดับ อัตราค
คาระวางเรือ (““TCE”) ของ
ก
กองเรื
อ TTA ลดลง
ล
16% จาากปกอน แตเพิ่มขึ้น 17% จ
จากไตรมาสกอนหน
อ
า มาอยู
ที่ 12,288 ดอล
ลลารสหรัฐอเม
มริกาตอวันในไ
ไตรมาส 3/2554 อัตราคาระะวางปรับตัวดี
ขึน
้ แรงกวาการเคลื่อนไหวขอ
อง BDI นี้ เปนผลจากการที
น
่เเรือมีขนาดใหญ
ญและทันสมัย
ม
มากขึ
้น ประกอบกับการเชาเรืรือเพื่อมาเสริมกองเรื
ม
อนั้นสรรางผลกําไรใหดวย
20,000
18,000
16,000

Baltic Dry Indexe
es vs. TTA's Averagge TCE
Index

TCE (USD/Day)

14,624

1
14,179

3,500
3,000

10,000

2,500

8,000

2,000

6,000

1,500

4,000

1,000

2,000

500

0

0
3Q FY10

ควบคุมคาใช
ใ จายสวนของเจ
จาของเรือได
ดี และ คาใช
า จายในการเขาอู
า แหงลดลง

12,288
10,468

12,000

TTA Avg TCE (USD
D/day)
BDI (RHS)
BSI: Supramax ind
dex (RHS)
BHSI: Handysize index (RHS)

4,500
4,000

12,674

14,000

5,000

4 FY10
4Q

1Q FY11
1

2Q FY11

3Q FY11

คาใชจายสวนข
ของเจาของเรือ
อคอนขางคงที
ทีเ่ มือ
่ เทียบกับปกอนและไตรรมาสกอน
โดยอยูท่รี ะดับ 5,436 ดอลลารสหรัฐอเมริกาต
ก อวัน ในขณ
ณะที่คาใชจายในการเข
ย
าอู
แ งลดลง 11%
แห
% ตอป และ 9%
9 ตอไตรมาส จากการที่กองเรือมีอายุนอยลงมาก
อ
A
Average
Daily Operating
O
Resu
ults (USD/Day)
USD/Day
USD/THB Rate (Dai ly Average)
Time charter equivvalent (TCE Rate)*
TCE Rate of Owneed Fleet
TCE Rate of Charttered‐In
Vessel operating e xpenses (owner exxpenses)
nse
Dry‐docking expen
General and admin
nistrative expenses
Financial costs
Depreciation
Operating earningss*

3Q FY10
3
32.38
$14,624
$15,381
‐$757
$5,343
$1,386
$1,470
$117
$3,155
$3,153

2Q FY
Y11
30
0.56
$10,4
468
$11,5
553
‐$1,0
085
$5,3
347
$1,3
351
$1,4
494
$2
213
$4,1
157
‐$2,0
094

3Q FY11
30.27
$12,288
$12,077
$211
$5,436
$1,236
$1,685
$256
$4,567
‐$891

%yoy
‐7%
‐16%
‐21%
128%
2%
‐11%
15%
119%
45%
‐128%

%qoq
‐1%
17%
5%
119%
2%
‐9%
13%
20%
10%
57%

*The per day basis is callculated based on available service days.
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ตองเพิ
พิ่มการควบคุมคาใใชจายทั่วไป
ควบคูไปกั
ป บการเพิ่มอัตราาคาระวางเรือ

กองเรือท
ที่ทันสมัยขึ้น
จะชวยเพิ
ว
่มศักยภาพใน
นการแขงขัน
แล
ละสงใหผลการดําเเนินงานดีขน
ึ้

ขายเรือเกาที่มีขนาดเล็ก
(Handysize) จ
จํานวน 7 ลํา

รับมอบเรื
บ
อสั่งตอใหม
มขนาดใหญ
(Supramax) จ
จํานวน 1 ลํา

จํานวนเรือในก
กองเรือลดลง
เรือแต
อ ละลํามีขนาดใ
ดใหญขึ้นมาก
DW
WT: Dead Weight Tonness
#Vessels or Years

35,000

61

37,107

40,000

30,000

20,000

การปรับปรุงกองเรื
ก
ก
อจะชวยให
ย ผลการดํ
ดําเนินงานปรับ
บตัวในทิศทา
างที่ดีขึ้น
T มีแผนการรปรับปรุงกองเเรือ
TTA
ื อยางตอเนือง
่ ภายใตสภาวะตลาดในปจจุบน
ั
บ ษัทฯ จะมีโอกาสที
บริ
อ
่ดีในการรซื้อเรือเมื่อราาคาตลาดลดลง
ใน
นไตรมาส 3/2
2554 กลุม TT
TA ขายเรือเกาขนาดเล็ก (Ha
andysize) จํานวน 7 ลํา
อ เฉลีย
อายุ
่ ประมาณ 25 ป และะไดรับรูกําไรจ
จากการขายเรือ
อจํานวน 205 ลานบาทใน
ไตรมาส 3/255
54 เรือทั้ง 7 ล
ลํานั้น ไดแก
1) ทอร คอนฟ
ค
เดนซ
5) ทอร นอ
อติลส
ุ
2) ทอร ทรานสปอร
ท
ตเตอร
6) ทอร ออ
อรคด
ิ
3) ทอร เนรัส
7) ทอร เนค
คตาร
4) ทอร นาวิ
น เกเตอร
T รับมอบเรือสั
TTA
อ ่งตอใหม 1 ลําเมื่อวันที่ 15
1 มิถุนายน 2554 จากอูตอเรือโอชิมา
ซึ่งเปนขนาด Supramax
S
ระววางบรรทุก 53,350 DWT เรืรือลําใหมนี้มช
ี ือว
่ า ทอร
ฟ จูน เปนเรือรุ
ฟอร
อ นเดียวกับ ทอร
ท แฟรนดชิป ซึ่งรับมอบเข
ขาสูกองเรือ TT
TA ในปกอน
โดยมีราคาสั่งสร
ส าง 4,085 ลานเยน
า
Fleet daata summary

80

Average DWT
D

70

Calendar days for owned fleeet

Operatingg days for owned fleet
f

50

Owned fleeet utilisation

Voyage daays for chartered‐in fleet

40

23

10,000

30

10
0

1Q FY09
2Q FY09
3Q FY09
4Q FY09
1Q FY10
2Q FY10
3Q FY10
4Q FY10
1Q FY11
2Q FY11
3Q FY11

0

Avg DW
WT
Avg agee (years) RHS

(2)

3Q FY10

2Q FY11

3Q FY11

yoy

qoq
q

28,578

31,463

37,107

30%

18%
%

2,596

2,294

1,931

‐26%

‐16%
%

2,405

1,959

1,721

‐28%

‐12%
%

2,367

1,952

1,714

‐28%

‐12%
%

98.4%

99.6%

99.6%

1%

0%
%

873

636

419

‐52%

‐34%
%

35.6

28.8

23.4

‐34%

‐19%
%

17.5

14.5

11.5

‐34%

‐20%
%

Note:
(1) Calendarr days are the total caleendar days TTA owned
d the vessels in our fleet for the relevant perio
od, including off hire
days associa
ated with major repairss, dry dockings, or speccial or intermediate surrveys.
(1)
(2) Availablee service days are calen
ndar days less planneed off hire days associa
ated with major repairrs, dry dockings, or
special or inttermediate surveys.
(2)
(3) Operating days are the availablle days less unplanneed off‐hire days, which
h occurred during the service voyage.
(4) Fleet utiliisation is the percentag
ge of time that our vesssels generated revenu
ues and is determined by
b dividing operating
days by avaiilable service days for the
t relevant period.
(5) Average number of vessels is th
he number of vessels th
hat constituted our fleeet for the relevant perio
od, as measured by thee
total operatiing days for owned fleeet plus voyage days forr chartered in fleet durring the period divided by the number of
calendar dayys in the relevant perio
od.

2
19.2
11.5

(5)

DWT‐weigghted average agee

20

5,000

(3)

(4)

Average number
n
of vesselss
15,000

(1)

Available Service days for owned
o
fleet

60

26,401

25,000

TTA เนนเปาหม
T
มาย 2 ประการรเพื่อไปสูจุดคุมทุนจากการใใหบริการเรือบรรทุ
บ
กสินคา
แ งเทกอง นันคื
แห
่น อ ลดคาใชจ
จายทั่วไปและเพิม
่ อัตราคาระะวางเรือ บริษททยอยนํ
ท
ั
า
ม
มาตรการต
างๆ มาใช และคาดวาจะเห็นผล
ลสัมฤทธิ์ในป 2
2555

Avg #vessels RHS

ใน
นไตรมาส 3/2
2554 นี้ นอกจากการปรับปรุรงกองเรือแลว TTA ยังไดตงสํ
ั้ง ารองเผื่อ
ก
การด
อยคาของงทรัพยสินซึ่งเปนงานระหวางกอสรางจํานววน 113 ลานบ
บาท ทั้งนี้ ใน
เดื
ดือนพฤศจิกาย
ยน 2550 บริษั
ษัทฯ สั่งสรางเค
ครือ
่ งจักรหลักจํ
ก านวน 4 ชุดเพื
เ ่อประกอบ
เข
ขากับเรือสินคาแหงเทกองซึ
ซึ่งสัง่ ตอใหมในขณะนั
น
้น แตต
ตอมาสัญญาสััง่ ตอเรือสินคา
แ งเทกองดังกล
แห
ก าวถูกยกเลิกไป
ก โดยบริษัทฯ ชําระคางววดของเครื่องจั
จักรไปแลว
จํํานวน 15 ลานดอลลาร
น
สหรัฐ
ั อเมริกา แตผู
ผร ับเหมาชวงข
ของผูกอสรางป
ประสบปญหา
ท
ทางการเงิ
น จน
นเปนเหตุใหไม
มสามารถกอสรรางและสงมอบ
บเครือ
่ งจักรได
ดตามสัญญา
ข
ขณะนี
้ TTA อยู
ยูร ะหวางดําเนินการเรี
น
ยกเงินคืน บริษัทฯ ถือหลักความระะมัดระวัง จึง
ไดตั้งสํารองเผือการด
่
อยคาข
ของทรัพยสินดังกลาวในสัดส
สวน 25%
ณ สิ้นไตรมาส 3/2554 TTA เปนเจาของกองเรือจํานวน 18 ลํา (Hand
dysize 3 ลํา,
H
Handymax
9 ลํา และ Suprramax 6 ลํา) ซึ่งมีน้ําหนักบรรทุกเฉลี่ย 37
7,107 เดท
เววทตันตอลํา และอายุ
แ
กองเรือเฉลี
อ
่ย 11.5 ป ในไตรมาส 4/2554 บริษทจะทํ
ท
ั
าการสง
ม
มอบเรื
อ Handyysize ซึ่งมีสัญ
ญญาซื้อขายอีก 3 ลํา ทําใหข
ขนาดของกองงเรือ ณ สิ้นป
2
2554
จะอยูที่ 15
1 ลํา น้ําหนักบรรทุ
ก
กเฉลี่ย 43,798 เดทเเวทตันตอลํา และอายุ
แ
กอง
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เรืรือเฉลี่ย 10.8 ป กองเรือที่ท
ทัันสมัยนี้จะทําให
า TTA ปรับตั
ตวไดดีในชวงที่
อุตสาหกรรมยังคงซบเซา
ง

เป
ปนที่คาดการณ
ณวา อุปสงคของเรือสินคาแห
หงเทกองจะเติ
ติบโตไดในอัตราใกล
ต
เคียง
กับการเติบโตข
ของเศรษฐกิจโลก
โ
แตไมเพียงพอสํ
ย
าหรับอุปทานสวนเกินจนเกิ
น
ดภาวะ
เรืรือลนตลาดตอไปอี
อ
ก 2-3 ป รายงานลาสุดจาก
ด
Fearnle
eys ระบุวา ในช
ชวง 6 เดือน
แ
แรกของป
2554 มีการสงมอบ
บเรือใหมจํานววน 528 ลํา (ม
มากกวา 45 ลาน
า DWT)
ใน
นขณะซากเรือยุ
อ บเปนเศษเห
หล็กมีเพียง 95
5 ลําเทานั้น เรืรือสั่งสรางใหม
มรอสงมอบ
ใน
นชวงป 2554--2556และหลัังจากนั้น จะทําใหกองเรือทั่ัวโลกเพิ่มจํานวนขึ
น
น
้ ไปอีก
4
43.6%
โดยทีเรื
่เ อขนาด 25,0
000-50,000 DWT
D
(Handyymax และ Sup
pramax) จะ
เพ
พิ่มขึ้น 20%
16,000

คาดวาความต
ค
องการใชเรื
เรือจะเพิ่มขึ้น
แตอาจจะกลับมาสะดุ
มา
ดได...

…เมื่อเศรษฐกิ
กิจโลกเผชิญ
กับสัญญาณ
ณการถดถอย

กลยุทธ คื
คอ ในการเปนเจาของกองเรื
า
อ
จํานวนพ
พอเหมาะ ที่มีประะสิทธิภาพสูง
และ
ละรอจังหวะดีในกาารซื้อเรือเพิ่ม

สวนแบงผลกํ
ผ าไรจาก
นโยบายกระจาายการลงทุน
ชวยเสริ
สริมกําไรสุทธิ

16,000
14,000

12,000

12,000

10,000

10,000

8,000

8,000

6,000

6,000

4,000

4,000

2,000

2,000

3Q FY11

2Q FY11

1Q FY11

4Q FY10

3Q FY10

2Q FY10

1Q FY10

4Q FY09

3Q FY09

2Q FY09

1Q FY09

4Q FY08

3Q FY08

0

2Q FY08

0

1Q FY08

BCI: Capesize index
BPI: Panamax in
ndex
BSI: Supramax index
BHSI: Handysizee index
BDI

Balltic Dry Indexes: BDI,
B BCI, BPI, BSI, and BHSI

14,000

4Q FY07

คาดววาอัตราการเติบโต
ตของอุปทาน
ในชวงป
ว 2554-2556จะะสูงถึง 40%

3Q FY07

ปญหาจ
จากตลาดเรือขนาาด Capesize
กดดันแนวโน
นแ
มอุตสาหก
กรรมโดยรวม
ของเเรือทุกขนาด

ภาพรวมของอ
ภ
อุตสาหกรรมยังซบเซา
ค
คาดว
าธุรกิจบริการเรือบรรทุกสิ
ก นคาแหงเทกองยังคงถูกกดดั
ก นจากภาวะอุปทาน
สวนเกิน (Overrsupply situation) แรงกดด
ดันซึ่งรุนแรงขึนตั
น
้ ้งแตเดือนม
มกราคม 2554
4
เกิ
กิดจากตลาดเรืรือขนาด Cape
esize โดยในไ
ไตรมาส 3/2554 ดัชนี BCI (Baltic
C
Capsize
Indexx) ลดลงมาอยู
ยูท่รี ะดับเดียวกั
กับเรือขนาด P
Panamax และะ Supramax
ลาสุดอัตราคาเชาเรือเปลาขน
นาด Capesize
e ตกต่ําเหลือเเพียง 10,000 ดอลลาร
ส ฐอเมริกาตอวันเทานั้น
สหรั

คาดวาความตองการใช
ค
อ
เรือจะะเพิ่มขึ้น แตกอาจจะกลั
อ
็
บมาสะดุดได ความตองการที่
เพ
พิ่มขึ้นนี้มาจาก
กความตองการรเหล็กในภาคอสังหาริมทรัพ
พยของจีน การรฟนตัวจาก
เห
หตุการณสึนามิ
มิของญี่ปุน แล
ละความตองกาารใชถา นหิน ซึ่งเพิ่มขึ้น 5%
% ในเดือน
พ
พฤษภาคมจาก
กเดือนเมษายน
น
อยางไรก็ตาม การนํ
อ
ก
าเขาของงจีนอาจจะลดล
ลงเนื่องจากสาามารถผลิตเหล็กไดเอง
ภ
ภายในประเทศ
ศมากขึ้น การที
ท่ S&P ลดอันดับความนาเชือถื
่อ อของพันธบั
บัตรรัฐบาล
ส ฐอเมริกาเห
สหรั
หลือ AA+ ซึ่งเปนสัญญาณววาเศรษฐกิจโล
ลกอาจจะชะลอ
อตัวลงได
ค
ความต
องการใชบริการเรือขน
นสงสินคาแหงเทกองไม
ง
สาม
มารถเติบโตได
ดทันการ
เติ
ติบโตของกองงเรือทั่วโลกได
ด
TTA เชื่อวาการรเปนเจาของแ
T
และบริหารจัดการกองเรื
ก
อจําน
นวนพอเหมาะ และมี
ป ทธิภาพสูง เปนกลยุทธที่เหมาะสม เรรามีแผนการเพิ
ประสิ
พิ่มกองเรือดวยความ
ย
ระะมัดระวัง และะจะรอจนกวาราาคาเรือมือสองงจะเหมาะสมแ
และใหอัตราผล
ลตอบแทนทีดี
่ดี
สวนแบงผลกําไรจาก
า
Petrrolift เติบโต
ตขึ้นอยางตอเเนื่อง
สวนแบงผลกําไรจากการลงท
ไ
ทุนในบริษัทรวมของธุ
ว
รกิจขน
นสงเพิ่มขึ้นอย
ยางตอเนื่อง
อัตราการเติบโต
ต 33% จากไต
ตรมาสกอน เกิ
กิดจากสวนแบ
บงจาก Petrolifft ซึ่ง TTA
ถื นอยู 40%
ถอหุ
% Petrolift บริหารกองเรื
ห
อให
หมซึ่งมีอายุเฉลี
ลี่ยประมาณ 8 ปเทานั้น
ป
ประกอบด
วยเรือทั
อ ้งหมด 9 ลํา เปนเรือแทงงเกอรขนสงน้าํามันและกาซธรรรมชาติ
น้าํ หนักบรรทุกรวมของกองเรื
ร
รือประมาณ 38
8 ลานลิตร มีเส
สนทางการขน
นสงเชื่อมโยง
ทาเรือระหวางห
ท
หมูเกาะนอยให
หญของฟลิปปนส
ป
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ผลประกอ
อบการไต
ตรมาสที
ที่ 3 ของร
รอบปบญ
ัญชี 25544
เดือ
อน เมษายน – มิถุนายน 255
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กลุมโค
ครงสรางขั้นพ
พื้นฐาน Highlights
 UMS เรงลดสตอคถานหินข
ขนาด 0-5 มม
ม.
สงผลใหกําไรจากกลุ
ไ
มโครรงสรางขั้นพื้นฐาน
ฐ
ลดลงเล็กนอยจากไตรมาส
อ
สทีแ
่ ลว
ครมีทีทาวาจะยืดเยือ
 การประทวงใในจ.สมุทรสาค
้
แตไมนาจะส
สงผลกระทบมาากนักในระยะส
สั้น
 บาคองโคทํากํ
า าไรใหกับกล
ลุมไดดีตอเนือง
่อ

Group Infrastru
ucture
Contribution
Bah
ht million

94

90

88

3QFY10
0

2QFY11

3QFY11

3QFY10

กําไรจ
จากกลุมโครงสรางขั
ง ้นพื้นฐาน
ลดลงเล็็กนอย เนื่องจาก U
UMS เรงลด
สตอคถ
ค านหินขนาดเล็ก 0-5 มม….

Profit
Contribution
C

Baconco
UMS
Others

Baht million

2QFY1
11

3QFY11

กําไรจากกลุ
า
มโค
ครงสรางขั้นพื้นฐาน ลดลงเล
ล็กนอยในไตรรมาสที่ 3/2554 นี้ เนื่องจาก
ก
กําไรจาก
า
UMS ลดลง สวนธุรกิ
ร จอื่นๆ ในกล
ลุม เชน ธุรกิจผ
ผลิตและจัดจําหน
า ายปุย
ธุรกิ
ร จคลังสินคาและการบริ
า
การโลจิสติกสทาเรื
า อ บริการแ
และวัสดุสําหรับธุ
บ รกิจเรือ
พาณิชย สรางผ
ผลกําไรที่ดีอยางต
า อเนื่อง
UMS เรงลดสต
ต็อคถานหินข
ขนาด 0-5 มม
ม.สงผลใหกําไรจากกลุมโครงสราง
ทีแ
่ ลว
ขั้นพื้นฐานลดลงเล็กนอยจากไตรมาสที
UMS มีกําไรสุทธิ
ท รวม 10 ลานบาทในไตรมา
น
าสที่ 3/2554 เมื่อเทียบกับกํ
กาไรสุทธิ 49
า
รมาสที่ 3/2553 และขาดทุนสุ
น ทธิ 2 ลานบ
บาทในไตร 2/2
2554 แตดวย
ลานบาทในไตร
มาาตรฐานทางบัญ
ั ชี (GAAP) ที
ท่แตกตาง TT
TA รับรูกําไรจาาก UMS 6 ลานบาทใน
ไต
ตรมาสที่ 3/25
554 นี้ เทียบกัับกําไร 15 ลานบาทในไตรม
า
มาสที่ 2/2554
4

ยอ
อดขายถานหินขนาาด 0-5 มม.
คิดเปน 50% ยอดขายรวม
ย
และเป
ปนขนาดที่มีราคาข
ขายต่ําที่สุด
อัตรากําาไรจึงลดลง

Graanular Project ชวยลดสต
ว
อค
โดยที่ไมตองขาายที่ราคาต่ํา

ยอ
อดขายถานหินในไตรมาสที
น
่ 3/2554 อยูที
ทป
่ี ระมาณ 402
2,000 ตัน ในช
ชวง 4
ไต
ตรมาสที่ผานม
มา สัดสวนการรขายถานหินขน
นาด 0-5 มม เเพิม
่ ขึ้นอยางต
ตอเนือ
่ ง และ
เพิ
พิ่มถึง 50% ของยอดขายรวมในไตรมาสนี
นี้ ดังนั้น UMS ไดขายถานหินขนาดเล็
น
กนี้
ไป
ปกวา 200,000 ตันในไตรมาาสที่ 3/2554 ทั้งนี้ถานหินขนาด
ข
0-5 มม.นี้มีอัตรากําไร
ทีต่
่ ํากวาถานหินคั
น ดขนาด เนืองจากมี
่อ
ราคาข
ขายที่ต่ําที่สุดเเมื่อเทียบกับขนาดอื่น ดังนัน
้
เมื
มื่อสัดสวนการข
ขายถานหิน 0-5 มม. เพิ่มขึนถึ
น
้ ง 50% จึงทําใหกําไรขั้นต
น นลดลง
โค
ครงการถานปน
นเม็

ด (Granular Project) เป
เ นกลยุทธทีจะช
่จ วยเพิ่มมูลค
คาใหถาน
ขน
นาด 0-5 มม. ซึ่งขณะนี้สาม
มารถปนเม็ดเพื
พือ
่ จําหนายไดแ
แลวในไตรมาส
สที่ 3/2554
โด
ดย UMS ตั้งเป
ปาผลิตถานปน
นเม็ดนีใ้ หไดอย
ยางนอย 7,000 ตันตอเดือน เปนความ
พยายามจะลดส
สตอคถานหินขนาด
ข
0-5 มม.. โดยที่ไมตองงขายที่ราคาต่าํ
UMS Financial Results
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0‐5mm % Total volum
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ธุรกิจปูนซี
น เมนตและธุรกิจ
จผลิตไฟฟา
เทานั้นที่ใชถานหินขนาาด 0-5 มม.
ยอดขาย 0-5 มม.สูง
กําไรก
ก็จะยังคงต่ํา

Baht millions
Coal Saales
Total Revenue
R
Cost off Sales
Gross Profit
P
Gross Margins
M
SG&A
Financial Costs
ofit/‐Loss
Net Pro

3Q FY10
580
586
432
148
25.2%
72
16
49

2Q FY
Y11
6
669
6
676
5
533
1
138
20.4
4%
81
20
‐2

3Q FY11
901
910
782
119
13.1%
96
20
10

%yoy
55%
55%
81%
‐19%

%qoq
35%
35%
47%
‐14%

34%
21%
‐80%

19%
‐1%
666%

ณ สิ้นป 2553 UMS
U
มีสต็อคถ
ถานหินขนาด 0-5
0 มม.ทั้งสิน
้ 823,000 ตัน และมีเพียง
สอ
องอุตสาหกรรรมเทานั้นที่ใชถ
ถานหินขนาดนี
นีเ้ ปนเชื้อเพลิง คือ ธุรกิจปูนซี
น เมนต และ
ธุรกิ
ร จผลิตไฟฟา โดยทั้งสองธ
ธุรกิจคือลูกคาขนาดใหญ
า
ที่ม
มีีอํานาจตอรองงสูง ดังนั้น
คววามตองการของถานหินขนาาด 0-5 มม. จึงมีความผันผววนตลอดทั้งป แตในปนี้
UMS สามารถทํ
ทําสัญญาขายถ
ถานหินขนาด 0-5
0 มม. ใหลูก
กคาในสองธุรกิจนี้ไดมาก
น
ยางยิ่ง ในสองงสามไตรมาสท
ที่จะถึงนี้ โดยคาดวาในไตรม
มาส 4 ของป
ขึนโดยเฉพาะอ
้
บััญชีนี้ จะสามาารถขายถานหิน
นขนาด 0-5 มม. ไดประมาณ
ณ 50,000 ตันตอเดือน
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มีการรประทวงการทําธุ
ธรกิ
ร จถานหิน
ในจังหวัด
ดสมุทรสาคร
เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม
อน
มีคํ
คาสั่งใหผูประกอบ
บการทุกราย
ระงับการดํําเนินกิจการ
มีการแตงตั้ง
คณะกรรมกาารเบญจภาคี
เพื่อเสนอแน
นวทางแกไข
UMS ไดดําเนิ
า นกิจการ
โดยคํานึงถึ
ง งการดูแลรักษาส
าสิ่งแวดลอม
อยางเครงครัดมาโดยตลอด
มา

และไไดรับการรับรองมาาตรฐานจาก
I 9001 และ ISO
ISO
IS 14001.
UMS จึงไดทําหนั
U
นังสือรองขอ
ใหมีการพิจารรณาอนุญาต
ให
หเปดการดําเนินงาานไดอีกครั้ง
แ คาดวาเหตุการรณจะยือเยื้อ
แต
จึงไดเพิ่มกําลังการผลิตท
ที่โรงงานใน
จังหวัดอยุ
ยุธยา เพื่อชดเชยก
กระบวนการ
ผลิตที่จังหวัด
ดสมุทรสาคร
ผลกระ
ระทบตอยอดขาย รายได
ร
และ
กําไรข
ของ UMS จึงไมน
นาจะมากนัก

Sep‐11F

Aug‐11F

Jul 11F
Jul‐11F

Jun‐11

May‐11

Apr‐11

Mar‐11

Feb‐11

Jan‐11

Dec‐10

Nov‐10

Oct‐10

Sep‐10

0

0‐5mm sold

การประทวงใน
นจ.สมุทรสาค
คร มีทีทาวาจะยืดเยื้อ
ตไมนาจะสงผลกระทบมา
ากนักในระยะะสั้น
แต
เมื
มื่อวันที่ 13 กรรกฎาคมที่ผานมา มีกลุมผูเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดลอมแล
ละชาวบาน
จํานวนหนึ
า
่งที่อาศั
า ยอยูใ นจังหวัดสมุทรสาครร ไดรวมตัวกัน
นประทวงการทํ
ทําธุรกิจถาน
หินในจังหวัดโด
ดยการปดถนนพ
พระราม 2 โดยกลุมผูชุมนุมอางวา ผูประก
กอบการถาน
เ นกิจการโดย
ยไมมีความรับผิดชอบตอของงสิ่งแวดลอมเเทาทีค
่ วร ผูวา
หินบางราย ดําเนิ
ส ทรสาคร จึงงไดมีคําสั่งใหผูป
 ระกอบการรถานหินทุกราย
ยในจังหวัด
ราาชการจังหวัดสมุ
สม
มุทรสาครระงับการดํ
บ
าเนินกิจ
จการ และแตงตั
ง ง้ คณะกรรมก
การเบญจภาคี ซึ่ง
ปรระกอบดวย นักเคลื
ก
่อนไหวด
ดานสิ่งแวดลอม ชาวบานในพื
พื้นที่ สิ่งแวดล
ลอมจังหวัด
ผูประกอบการถ
ป
านหิน และสื่อ
อมวลชน ขึ้นมาาเพื่อวิเคราะห
หปญ
 หาและนําเสนอแนว
ทางแกไขใหแก
กผูประกอบการรแตละราย
ง วาที่ผานม
มา UMS ไดดําเนิ
า นกิจการโด
ดยคํานึงถึงการรดูแลรักษาสิ่งแวดล
แ
อมอยาง
ถึงแม
เค
ครงครัดมาโดย
ยตลอด แตคําสั
ส่งดังกลาวเปนคํ
น าสั่งที่ครอบ
บคลุม โดยไมได
ไ แยกแยะวา
บริริษัทใดดําเนินการดี
น
หรือไมดี
ดี ทั้งนี้โรงงาน
นของ UMS ที่สวนสม จังหวัวัดสมุทรสาคร
เป
ปนโรงงานระบบปด วัตถุดิบเเขาสูโรงงานโด
ดยการขนลาก
กดวยเรือทองแ
แบน มาขึ้นที่
ทาเรือสวนตัวทีมี
่ หลังคาคลุมกันฝุนกระจาย
ย จากนั้นวัตถุด
ดิิบจะถูกลําเลียงขึ
ย ้นสายพาน
น
ปดสงตรงเขาสูคลั
ค งเก็บซึ่งเปนโรงป
น
ดมิดชิด หรือมิฉะนั้นจ
จะถูกลําเลียงต
ตรงเขาสูฐาน
กขนาด และเมื
มือ
่ กระบวนการรคัดแยกเสร็จสิ้น ผลิตภัณฑถานหินแยก
กาารผลิตคัดแยก
ขน
นาดแลว จะถูกลํ
ก าเลียงบนส
สายพานปดเพือนํ
่อ าขึ้นรถบรรท
ทุก เพื่อนําสงลูกคาแบบ
ju
ust-in-time de
elivery รถบรรรทุกทุกคันจะมี
มีผาใบคลุมสวนทีบ
่ รรทุกผลิตภัณฑถาน
หินอยางมิดชิด และมีการลางล
ง อรถบรรทุกทุ
ทกคันกอนที่จะออกจากโรงงงาน ในขณะ
เดี
ดียวกัน ถานขน
นาดเล็ก 0-5 มม.ที
ม
่เกิดจากก
การคัดขนาด จ
จะถูกกองเก็บไว
ไ ในบริเวณ
โรรงงานและมีการนํ
า าผาใบอยาางดีมาคลุมไวอย
อ างมิดชิดเพื
พื่อรอการขายใใหกับธุรกิจ
ปูนซี
น เมนต หรือธุรกิจผลิตไฟฟ
ฟาดังกลาวตอไป
อ ทั้งนี้ ยังมีการปลูกตนสน
นรอบบริเวณ
เพื
พื่อกันลมที่อาจ
จจะพัดฝุนไปยั
ยังบริเวณใกลเคี
เ ยง ดวยกระบ
บวนการและขัั้นตอน
ดําเนิ
า นงานที่รับผิดชอบตอสภ
ภาพแวดลอมนี
น้้ ทําให UMS ได
ไ รบ
ั การรับรอ
องเรื่องการ
บริริหารจัดการคุณภาพโรงงาน
ณ
น ISO 9001 มาตั
ม ้งแตเดือนม
มกราคม ป 2552 และการ
รับรองเรื
บ
่องการจ
จัดการคุณภาพ
พสิ่งแวดลอม ISO 14001 เม
มื่อเดือนกรกฎ
ฎาคมที่ผานมา
TT
TA คาดวาคณ
ณะกรรมการเบญ
ญจภาคีจะใชเวลาระยะหนึ
ว
่งท
ที่จะนําเสนอแนวทางแกไข
ให
หผูวาราชการจั
จังหวัดพิจารณ
ณาได ดวยเหตุนี้ UMS จึงไดทําหนังสือรองขอให
ง
มีการ
พิจารณาอนุญาตใหเปดการดําเนินงานไดอีกครั้ง เนื่องจาากมั่นใจวา โรงงงานที่สวนสม
ก
าเนินงาน
นที่ไดมาตรฐาน
นสากลและคํานึ
า งถึงสิ่งแวดล
ลอม ทั้งนี้เพื่อไมให
มีการดํ
เห
หตุการณนี้สงกระทบรุ
ก
นแรงต
ตอกิจการของล
ลูกคา UMS จึงได
ง เพิ่มกําลังการผลิตที่
โรรงงานอีกแหงในจั
ใ งหวัดอยุธ
ธยา เพื่อชดเชยกระบวนการผ
ผลิตที่จังหวัดสมุ
ส ทรสาคร
แล
ละจัดใหมีการขนสงผลิตภัณฑ
ณ ถานหินแยก
กขนาดจากโรงงงานในอยุธยาไปใหกับ
ลูกคาในจังหวัดสมุ
ด ทรสาคร แต
แ ลูกคาจะมีต
ตน
 ทุนที่สูงขึ้นเเนื่องจากการข
ขนสง ดังนั้น
สงผลกระทบต
ง
อ
อยอดขาย
ราย
ยได และกําไรข
ของ UMS จึงไ
ไมนาจะมากนั
นัก เนื่องจาก
กําลั
า งการผลิตทีเ่ พิ่มขึ้นที่โรงงงานที่อยุธยาส
สามารถรองรับก
กําลังการผลิตอย
ต างนอย
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60
0% กําลังการรผลิตของโรงงงานสวนสม สม
มุทรสาคร
อีกหนึ่งงไตรมาสที
ไ
่ดี
ขอ
องบาคองโค

ผลผลิตทางกาารเกษตรได
ราคาาดี ทําใหความตองการปุ
อ
ยสูง

รักษาาอัตรากําไรอยูในรระดับเดิมได
ทั้งที่ราคาวัตถุดิบป
ปรับตัวสูงขึ้น

มีการซื้อที่ดินเพิ่มเติม
เพื่อกอสรางคลั
ลังสินคาเพิ่ม

บาคองโคทํากําไรใหกับกลุ
ลุมไดดีตอเนือง
่อ
ผลประกอบการรในไตรมาสนีเ้ ปนอีกหนึ่งไตรรมาสที่ดีของบ
บาคองโค โดย
ยมีรายได
น
และกําไรสุ
ไ ทธิ 68 ลานบาท
า
ยอดขาายที่ดีเปนผลม
มาจากความ
ทัั้งสิ้น 729 ลานบาท
ตองการปุยที่สงในเดื
งู
อนพฤษภาคมและมิถนายน
น
ุ
จากการรทีผ
่ ลผลิตทางงการเกษตร
ได
ดราคาดีและยอดการซื้อปุยทีส
่ ูงของผูขาย
ยสง เนื่องจากค
คาดการณวาราคาวั
ร
ตถุดิบจะะ
แพ
พงขึ้น มีสวนช
ชวยใหความตอ
องการปุยสูงขึ้น
ใน
นไตรมาส 3/2554 นี้ บาคองงโคขายปุยไป
ปทัง้ สิ้น 46,201 เมตริกตัน คิดเปน 20%
ของการเติบโตข
ของยอดขายป
ปตอป สําหรับช
ชวง 9 เดือนของรอบปบัญช
ชี 2554 มีการ
้ 143,677 เม
มตริกตัน เพิ่มสูงขึ้นกวาไตรม
มาสเดียวกันขอ
องปที่ผานมา
ขาายปุยไปทั้งสิน
26
6% นอกจากนี้ยังมีการหาโโอกาสสงออกป
ปุย เพื่อลดความเสีย
่ งจากคาเงิน
ถึงแม
ง วาราคาวัตถุ
ต ดิบมีแนวโน
นมสูงขึ้นในชวงที
ง ่ผานมา บาค
คองโคยังคงรัักษาอัตรา
กําไรอยู
า
ในระดับเดิ
บ มได เนื่องจ
จากสามารถสงผานตนทุนคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นไปยัง
ลูกคาได ทั้งหม
มดนี้เกิดขึ้นไดเพราะราคากา
เ
ลิตทางการเกษ
ษตรของ
รสงออกผลผลิ
เวีวียตนามอยูในรระดับสูงมาตลอด และมีแนววโนมที่จะสูงตอ
อเนือ
่ งไปอีกใน
นชวง 2-3
ไต
ตรมาสขางหน
นา
กาารใชพื้นทีค
่ ลังสิ
ง นคาในไตรม
มาส 3/2554 มีเพียง 30% ข
ของพื้นที่ทั้งหมด
ห
เนื่องจาก
พื้นที่สวนใหญอยู
อ ระหวางการป
ปรับปรุงครั้งให
หญในไตรมาส
สนี้ และเนื่องจาก
คลังสินคากลับมาเป
ม ดใหบริการอี
า กครั้งในเดื
ดือนกรกฎาคม จึงคาดวายอด
ดจองและเชา
พื้นที่คลังสินคาปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนั้น ยังไดมีการซื้อ
อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อกอสราง
คลังสินคาและพื
พื้นที่บรรจุหีบห
หอยาฆาแมลงเพิ่มขึ้นดวย โดยใชเงินไดสะสมมาจาก
ส
ผลประกอบการรที่ดีมาอยางตอเนื
อ ่อง
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กลุมธุรกิจพลั
พ งงาน Highlights
Group
p Energy
Contribution

 มีสัญญาณก
การฟนตัวของธุรกิจวิศวกรรม
มโยธาใตน้ํา
แตภาวะอุตสาหกรรมยังค
คงทาทาย
 ตออายุสัญญา
ญ MTR-2
และตั้งการด
ดอยคาของสินทรั
น พย MTR-1
 AOD มีอนาาคตที่สดใส
 ธุรกิจเหมืองถ
ง านหินนาจะะไปไดดี

Baht milllion

22

‐150
3QFY10
0

‐120
2QFY11

3
3QFY11

กลุมธุรกิจพลังงานพลิกกล
ลับเปนกําไร
จากผล
ลประกอบการที่ดข
ีขึ้ึนของธุรกิจ
วิศวกรรม
มโยธาใตน้ํา

กล
ลุมธุรกิจพลังงานกลั
ง
บมามีผลกําไรในไตรม
มาส 3/2554 โโดยมีสวนแบงกํ
ง าไร 22
ลานบาท
า
ใหกบ
ั TTA หลังจากมีผลขาดทุนติ
น ดตอกัน 5 ไตรมาส นับตั้งแตเกิด
วิกฤตการณ
ก
นา้ํ มันที่รั่วไหลในอาวเม็กซิโกใน
นเดือนพฤษภาาคม 2554 เห
หตุผลหลัก
ของผลประกอบ
บการที่ดีขึ้น มาาจากธุรกิจวิศวกรรมโยธาใต
ว
ตน้ํา
มีสัญญาณการ
รฟนตัวของธ
ธุรกิจวิศวกรร
รมโยธาใตน้ํา
ตภาวะอุตสาหกรรมยังคง
งทาทาย
แต
เม
มอรเมดมีผลกําไรสุ
า
ทธิรวม 44
4 ลานบาทใน
นไตรมาสที่ 3//2554 และมีสวนแบ
ส
งกําไร
สุทธิ
ท ใหกับบริษัทฯ อยูที่ 26 ลานบาท

ไมใชพียงแ
แคอัตราการ
ใชประโย
ยชนที่สูงขึ้น

แตอัตราคาเช
เชาเรือเฉลี่ย
รายวันยังสูงขึ้นดวย
ทํําใหอัตรากําไรปรัรับตัวเพิ่มขึ้น

เม
มอรเมดมีรายไ
ไดจากการบริการทั
ก
้งหมด 1,4
454 ลานบาท เพิม
่ ขึ้น 573 ลานบาท หรือ
คิดเป
ด น 65% จาก 881 ลานบ
บาทในไตรมาส
สที่ 3/2553 จากการที่ธุรกิจวิ
จ ศวกรรม
โย
ยธาใตน้ํา มีอตราการใช
ต
ั
ประโโยชนจากกองงเรืออยูที่ 75%
% เปรียบเทียบกั
บ บ 57% ใน
ไต
ตรมาสที่ 3/25
553
เม
มอรเมดมีผลกําไรขั
า
้นตนจํานวน
น 279 ลานบ
บาท เพิ่มขึ้น 1
176 ลานบาท หรือ 171%
จาาก 103 ลานบ
บาท ในไตรมาสที่ 3/2553 อัตราคาเชาเรือ
อเฉลี่ยรายวันของเรื
ข
อ
วิศวกรรมโยธาใ
ศ
ใตทะเลปรับตัววดีขึ้น 24% มีสวนทําใหอัตรรากําไรขั้นตนปรั
ป บตัวดีขึ้น
จาาก 12% ในไต
ตรมาสที่ 3/25
553 เปน 19%
% ในไตรมาสนี
น้้
เม
มอรเมดมีคาใช
ชจายจากการบ
บริหารเทากับ 174 ลานบาทในไตรมาสที่ 3/2554 โดย
เพิ
พิ่มขึ้นจํานวน 21
2 ลานบาทจากในชวงเดียวกั
ว นของปท่ผ
ี าานมา เนื่องจากมีคา ใชจา ย
จาากการบริหารที
ทีเ่ กี่ยวของกับการบริการดานบริ
น หาร (man
nagement se
ervices) ใหกับ
บริริษัท เอเชีย ออฟชอร
อ
ดริลลิง่ จํากัด (“AO
OD”)
Mermaiid Financial Re
esults
Baht millio
ons

3Q FY10

2Q FY11
F

3Q FY11

%yoy

Service In
ncome

881

1
1,144

1,454

65%

27%
%

Gross Profit

103

‐60

279

171%

566%
%

153

152

174

13%

14%
%

‐205

‐150

90

144%

160%
%

Selling & Admin Expense
Operatingg Profit/‐Loss

1

Foreign Exxchange Gains/‐LLoss
Net Profitt (‐Loss)

2

Gross Marrgin
Operatingg Margin

%qoq
q

‐11

0

23

303%

4852%
%

‐270

‐215

44

116%

121%
%

12%

‐5%

19%

7%

24%
%

‐23%

‐
‐13%

6%

29%

19%
%

Note:
1) Included share
s
of profits (lossess) of investments in associates;
a
2) Net profitts (losses) attributablee to the parent

แตภาวะตลาดยั
ยังคงทาทาย
แตเมอรเมด
ดมีศักยภาพ
ใน
นการแขงขัน

ตลาดของเรือวิศวกรรมโยธา
ศ
DSV ใตน้ํายังคงทาทาย แล
ละแรงกดดันใน
นอัตราคาเชา
เรืรอรายวันอาจสู
สูงขึ้นเพราะจํานวนเรื
น
อในตลาาดที่เพิ่มขึ้น เนื
นือ
่ งจากมีเรือใหม
ใ ที่สราง
ขาสูตลาดจํานววนมาก ดวยเห
หตุนี้ บริษัทฯ จึงยังคาดการณ
ณวาอัตราคาเช
ชาเรือจะยังคงง
เข
ทรงตัวอยูในนี้ไปตลอดป 255
54 และตอเนืองไปจนถึ
่อ
งป 2
2555 แตเมอรรเมดเชื่อมั่นวา
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กล
ลุมบริการงานวิวิศวกรรมโยธาาใตน้ําของบริษั
ษทฯ มีศักยภาาพที่จะสามารถ
ถแขงขัน
ทามกลางสภาววะการณของตล
ลาดที่ทาทาย จากการที่มีสนทรั
น
ิ
พยท่ก
ี าวล
ล้ําและ
นเอเชียตะวันออ
อกเฉียงใต คววามสามารถใน
นการปฏิบัติงาน
นที่เปนที่
ทัันสมัยที่สุดใน
ยอ
อมรับและมีกระบวนการป
ร
องงกันภัยที่เปนเลิ
ลิศ การบริหารรงานอยางมีประสบการณ
ร
แล
ละบุคลากรทีมี
ม
่ ีคุณภาพ เมอรเมดไดเพิ่มศัักยภาพของทีมงานใหแข็งแกร
แ งขึ้นใน
สาายงานขายแล
ละงานบริหารโค
ครงการ โดยก
การวาจางผูบริห
หารอาวุโสที่มประสบการณ
ี
สูงในสายงานดั
ง
งั กลาวจํานวน 2 ทานเพื่อชวยหาสั
ว
ญญาวาาจางมูลคาสูงใหกบ
ั กองเรือ
มีการตอสัญญาจ
จางงานของ
MTR-2 กับ
Chevron (I
(Indonesia)

และมีการตั
า ้งสํารอง
เผื่อการดอยคาของ
ข MTR-1

ซึ่งเปน Treend ทั่วโลก
ในการดอยคาสินทรัพยเกา

AOD
D ระดมทุนครั้งทีสองได
่สอ
สําเร็จ

…และมี Seadrill เป
ปน partner

ตออายุสัญญา
า MTR-2 และะตั้งการดอยคาของสินทรั
รัพย MTR-1
ใน
นสวนของเรือขุ
ขดเจาะนอกชาายฝง เรือขุดเจ
จาะ MTR-2 มีอัตราการใชประโยชนของ
เรืรออยูที่ 99.8%
% ในไตรมาสนี
นี้ และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
ม เมอรเมดไดประกาศเรื่อง
กาารตออายุสัญญาว
ญ าจางงานเเรือขุดเจาะกับ Chevron (In
ndonesia) ใหกับเรือขุด
เจ
จาะ MTR-2 โดยสั
โ
ญญาตัวใใหมนี้เพื่อการววาจางงานเรือขุ
ขดเจาะเปนเวลา 270 วัน
แล
ละมีมล
ู คาของงสัญญาที่ 26.5 ลานดอลลาารสหรัฐอเมริกา
เรืรอขุดเจาะ MT
TR-1 ไมไดปฏิบัติงานในไตรรมาสนี้ ตั้งแตอ
อุุบัติเหตุ Maco
ondo โอกาส
ใน
้ ต่ํามาก
นการที่เรือขุดเจาะที
เ
่มีอายุมาากกวา 20 ปขึ้นไปจะไดรับสัญญาวาจางงานนัน
อย
ยางไรก็ตามบริริษัทฯ ยังคงมี
มความพยายาม
มทีจ
่ ะทําสัญญ
ญาให MTR-1 ใช
ใ เปนเรือ
สําหรั
า บเปนที่พก
ั (accommod
dation barge
e) ในประเทศอิ
อินโดนีเซีย อย
ยางไรก็ตาม
ถาความพยายา
า
มนี้ไมเปนผล บริษัทฯ อาจจ
จะพิจารณาขาย MTR-1 หาก
กเปนเชนนั้น
คาาดวาราคาขาย
ยเรือจะไมสูงมากนั
ม
ก เนื่องจาากอายุของเรือ ดังนั้น เมอรเมดจึ
เ
ง
ตััดสินใจที่จะตังการด
ง้
อยคาขอ
องสินทรัพย เป
ปนเงินจํานวน 2.5 ลานดอล
ลลาร
สห
หรัฐอเมริกาใน
นชวงไตรมาสที
ที่ 3 ของรอบป
ปบัญชี 2554 ท
ทั้งนี้ บริษัทฯที
ที่ใหบริการเรือ
ขุดเจาะทั
ด
่วโลกต
ตางก็มีการตั้งการด
ก
อยคาขอ
องสินทรัพยกับ
บสินทรัพยที่อายุ
า มาก
เช
ชนเดียวกัน กาารบริหารกองเรืรือที่มีอายุมาก
กโดยทั่วไปแลวจะสงผลใหเกิดตนทุนใน
กาารดําเนินงานที
ทีส
่ ูง และประสิ
สิทธิภาพจะดอยกว
อ
าเรือใหม Transocean บริษัทผู
ให
หบริการเรือขุดเจาะนอกชาย
ด
ยฝงรายใหญทสุ
่ี ดในโลก ก็ไ
ไดตงั้ การดอยค
คาของ
สินทรั
น พยท่ม
ี ีอายุมากเปนเงินจํ
จานวน 25 ลานดอลลารสหรรัฐอเมริกาในไ
ไตรมาสที่ผาน
มาาเชนกัน
AOD มีอนาคต
A
ตที่สดใส
บริริษัท เอเชีย ออฟชอร
อ
ดริลลิง่ ค จํากัด (“A
AOD”) ประสบ
บความสําเร็จใน
นการระดมทุน
รอ
อบที่สองในเดือนกรกฎาคม 2554 และไดเงินมาจํานวน 80 ลานดอลล
ลาร
สห
หรัฐอเมริกาเพื
พื่อนํามาใชสิทธิ์ในการสั่งตอเรื
อ อขุดเจาะอีก 1 ลํา จากจํานวนสิ
า
ทธิ์ท่ี
สาามารถสั่งตอไดอีก 2 ลํา ซึงคาดว
่ง
าจะมีการส
า งมอบเรือขดเจาะลํ
ขุ
าที่สามในเดือน
มิถุ
ถนายน 2556
นอกจากนี้ บริษั
ษท
ั Seadrill Limited (“Sead
drill”) ซึ่งเปนบ
บริษัทเรือขุดเจาะที่ประสบ
กที่สุดบริษัทหน
นึ่งของโลก ได
ดเขาซื้อหุนจาากการระดมทุนในรอบที
น
่สอง
คววามสําเร็จมาก
นีจํ
จ
้ านวน 54 ลานดอลลาร
า
สหรั
ห ฐอเมริกา ทําให Seadrill ถือหุน 33.75%
% ใน AOD
เท
ทากันกับเมอรเมด
เ
การเขาหุน
นรวมกันใน AO
OD ทําให AO
OD มีพื้นฐานแข
ข็งแกรงเพื่อ
พรอมที่จะพัฒนาธุ
น รกิจตอไปใในอนาคต
Ke
eppel FELS ได
ไ เริม
่ ตนกอสรรางเรือขุดเจาะะชนิด jack-up
p ที่มีคุณลักษณะสูงจํานวน
3 ลํา และเปนไป
ปตามกําหนดก
การและงบประะมาณที่ตั้งไว AOD กําลังพิจารณาที่จะ
ใช
ชสิทธิ์สั่งตอเรือขุดเจาะตามส
สิทธิ์ที่สอง ซึงจะมี
่ง
การพิจารรณาควบคูไปกั
กับการซื้อเรือ
ขุดเจาะมื
ด
อสอง หรือเรือขุดเจาะที่สรางใหม

แบ
บงเบาความเสี่ยงแ
และสวนแบง
ผลตอบแทนกับผู
บ ลงทุนรวม

กาารลงทุนใน AO
OD เปนกลยุท
ทธระยะยาวขอ
อง TTA และเม
มอรเมดที่จะสรรางธุรกิจขุด
เจ
จาะใหเติบโตโโดยที่บริษัทฯไ
ไมตองแบกภาระการลงทุนทั้งหมด แตสาม
มารถแบงเบา
คววามเสี่ยงและส
สวนแบงผลตอ
อบแทนกับผูลงทุ
ง นรวม ที่มแ
ีแนวคิดในแนวท
ทางเดียวกัน
เพื
พื่อที่จะไดรับประโยชน
ป
จากก
การพัฒนาธุรกิจขุ
จ ดเจาะนอกช
ชายฝงดวยกันในช
น
วงเวลาที
ที่
ราาคาของเรือขุดเจาะชนิ
ด
ดนี้กําาลังอยูในชวงข
ขาขึ้น AOD เขาจดทะเบียนในตลาดหลก
น
ก
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ทรัพย Oslo Axxess ประเทศน
นอรเวย เมื่อวันที
น ่ 15 กรกฎาค
คม 2554 ตาม
มที่ AOD ได
แจ
จงไวเมื่อครั้งที่ AOD ระดมท
ทุนครั้งแรกในเเดือน พฤศจิกาายน 2553
สัดสวนการ
ารถือหุนของ
TTA ในเมอ
อรตันเพิ่มขึ้น

ถานหินจากเหมืองฟ
อ ลิปปนส
ขาายไดราคาดี
เปาหมาย
ยการผลิตที่
20,000
0 ตันตอเดือน ในช
ชวงป 2555

ธุรกิ
ร จเหมืองถานหิ
า นนาจะไปไดดี
เม
มอรตัน ซึ่งเปนการลงทุ
น
นธุรกิจพลังงานอีกแห
ก งหนึ่งของ TTA สามารถ
ถระดมทุนโดย
กาารเพิ่มทุนอีก 3.25
3
ลานดอล
ลลารสหรัฐอเม
มริกาในเดือน มิ
มถน
ุ ายน 2554
4 โดย TTA
(ผ
ผานบริษัท โซ
ซลีอาโด โฮลดิ
ดิ้งส) ลงทุนเพิมทุ
่ นอีก 1.53 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ทําใหสัดสวนกาารถือหุนของ T
TTA ในเมอรตั
ตันเพิ่มขึ้นจาก 21.18% เปน 24.31%
หมืองของเมอรรตันในประเทศ
ศฟลิปปนสนี้ เริ
เ ่ม
ิ ใหผลผลิตแ
และขายถานหิ
หินไดในราคา
เห
สูงโดยมี
ง
ราคาขาายเฉลีย
่ 98.50 ดอลลารสหรั
ห ฐอเมริกาตอตันตลอดชวงส
สีเ่ ดือนที่ผาน
มาา และคาดวาผลผลิ
ผ
ตเมื่อถึงสิ้นป 2554 จะะสามารถผลิตไ
ได 15,000 ตัันตอเดือน
แล
ละจะเพิ่มขึ้นถึงเปาหมายการผลิตที่ 240,0
000 ตันตอปในป 2555
สวนเหมื
ว
องในประเทศอินโดนี
นเซีย หรือที่เรียกว
ย า Qing Mei นั้น ก็สามารถระดมทุน
โด
ดยการเพิ่มทุนอี
น กจํานวน 1.5
5 ลานดอลลารรสหรัฐอเมริกาาในเดือน พฤษ
ษภาคม 2554
โด
ดยผูถือหุนเดิมทั
ม ้งสามบริษัท ไดแก TTA//โซลีอาโด เมอ
อรตัน และบริทมาร
ท
ตางก็
ลงงทุนเพิ่มทุนบริริษัทละ 500,0
000 ดอลลารสหรั
ส ฐอเมริกา

เหมืองที
ทีอ
่ ินโดนีเซีย
อยูในขั้นตอน
นการสํารวจ
ผลการสํารวจน
นาจะเสร็จสิน
้
ในเด
ดือนตุลาคม

จาากการปรึกษากับผูเชี่ยวชาญ
ญภายนอก ทําให Qing Mei มุงสํารวจพื้นที
ท่ขั้นตนและ
ขณ
ณะนี้ก็ไดจบขััน
้ ตอนของการรศึกษากรอบค
ความคิด (conccept study) แล
แ ว สวน
กาารศึกษาวิเคราาะหอยางละเอี
อียดของกระบววนการตางๆ ซึ
ซงครอบคลุ
่
มทััง้ ดานเทคนิค
โล
ลจิสติกส การต
ตลาด คาดวาจ
จะเสร็จสิ้นในเดือน ตุลาคม 2554

The Corrporate
สวนของธ
ธุรกิจการลงทุน (Corporate
e) หมายถึง TTA
T และกลุมบ
บริษัทที่ถือหุนเพื
น

่อการลงทุน (ไดแก โซลี
ลีอาโด โฮล
ดิ้งส พีทีอี แอลทีดี แล
ละ บริษท
ั อะธีน โฮลดิ้งส จํากั
า ด) ซึ่งจะทําหน
า าที่จัดหาแ
และใหบริการใในเรื่องของการรเงิน การ
่น รวมถึง การรตัดรายการระะหวางกันทาง
บัญชี ทรัรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การรบริหารจัดการร และบริการอืนๆ
บัญชี ซึงในส
่ง
วนของธุรรกิจการลงทุนนี้ มีสวนแบงผลกํ
ผ าไรใหกับ T
TTA ถึง 89 ลานบาทในไตรรมาสนี้ โดยหล
ลักๆ แลวเปน
กําไรจํานวน
น 285.5 ลานบาทที
า
่ไดมาจากการทํ
า
าสัญญาแลกเปลี
ญ
่ย นตราตางประเทศ
ยนเงิ
ง
(cro
oss currency swap) ใน
สกุลเงินดอลลาร
ด
สหรัฐอเมริกาและเงิงินเยน ซึ่งไดทํ
ทาขึ้นเพื่อเปนห
หลักประกันคววามเสี่ยงจากอั
อัตราแลกเปลียนเงิ
ย
่
นตรา
ตางประเทศในการเขาทํ
ทาสัญญาสั่งต
ตอเรือ ทอร ฟอ
อรจูน
ยสรุป ทั้ง 3 สายธุรกิจ มีผลตอบแทนในเชิ
ชิงบวกใหกับบ
บริษัทฯ ในชวงไตรมาสที
ง
่ 3 ของรอบป
ข
บัญชี 2554
กลาวโดย
บริษัทฯ ได
ไ ทํางานอยางเต็
า มทีเ่ พื่อปรัรับปรุงรากฐาน
นธุรกิจหลักของงบริษัทฯ ใหดี
ดียิ่งขึ้น ในขณะะที่ การลงทุนเพื่อกระจาย
ความเสียงทางธุ
่ย
รกิจ ยัังคงใหผลตอบ
บแทนในเชิงบวกอย
บ
างตอเนื
นื่อง แตกระนั้น ก็ยังไมเปนที
ทน
่ าพอใจของบ
บริษัทฯ
เนื่องจาก
กความทาทายในธุรกิจยังคงมีอยู การตัดสนใจเกี
สิ
ย
่ วกับการบริหารจะตองเป
อ นไปอยางงรอบคอบ เพือให
่
บรรลุ
เปาหมาย
ยในการเพิ่มมูล
ลคาใหกบ
ั ผูถอหุ
ือ นในระยะยาาว
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โท
ทรีเซนไทย เอเยนต
เ
ซีส จํากัด (มหาช
ชน)

(ม.ล. จันทรจุ
น
ฑา จันทรทัต)
กรรมการรผูจด
ั การใหญและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
า
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น)
(นางฐิติมา รรุงขวัญศิริโรจน
ผูชวยกรรมก
การผูจัดการให
หญ
กลุมบัญชีแล
ละการเงิน
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